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Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Hội nghị Quy 

hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi 

nghiên cứu thuyết minh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia một số ý kiến cụ thể sau: 

1. Cơ bản nhất trí với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 được đơn vị tư vấn trình bày tại Hội nghị. 

2. Một số ý kiến góp ý, kiến nghị 

2.1. Tại số thứ tự 11 (trang 26): Quy hoạch tuyến cao tốc Tiên Yên (Quảng 

Ninh) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) chiều dài 100km quy mô 4 làn xe đầu tư trong giai 

đoạn đến năm 2050. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh Quy hoạch 

tuyến cao tốc trên trong giai đoạn đến năm 2030 để thực hiện kêu gọi đầu tư. Tuyến 

đường trên đã được tỉnh Lạng Sơn xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm 

trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

2.2. Đề nghị xem xét bổ sung Quy hoạch cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên 

vào mạng lưới đường cao tốc để tạo kết nối ngang các tỉnh trung du miền núi 

phía Bắc: từ Quảng Ninh - Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái 

nối vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai đầu tư trong giai đoạn 2030-2050. 

2.3. Thống nhất đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho chuyển tuyến đường 

tỉnh ĐT.226 thành Quốc lộ 3E từ điểm giao Quốc lộ 1B, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn đến điểm giao Quốc lộ 4A, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn, chiều dài 56Km, quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe trong giai đoạn đến 

năm 2030. 

2.4. Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chuyển tuyến đường tuần tra 

biên giới dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đi qua các tỉnh Quảng 

Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang thành hệ thống đường Quốc lộ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải 

xem xét./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KHĐT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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